
يَّةالّدينِ َمرَكُز التَّربِيَِّة 
رهبانيّة القلبين األقدسين

ُيَقّدِمُ 



كيف ننتظر 
عيد الميالد؟



األُسبوع الثّاني

نَْنَتِظُر مع
يوحنا المعمدان 



نَقرأ

، "َكلَمِة الرَّب  "مَع َشعِب الَعهِد، واثِقيَن ِمن
وَن نوراً نحُن ننَتظُر َمجيَء الُمخل ِص، ليَك
.وَسالماً وَحياًة للعالَِم أجَمع



ُنرنّمُ 
في انتِظاِركَ "

يا َملَك 
."الَمجد

في استقبالَك يا ملَك المجدِ 
أَبهى ُحالَهاالبيعُة لبسِت 

.ألنَك آتٍ حسَب الوعِد هللويا

تنهُض بالشوقِ إلى المواعيْد إذ -
تسمُع كلماتِك

لعيدْ الشهيَّْة تدُعوها لتصعَد الى ا



نَقرأ من 
إنجيل يوحنا 

1 /9-18

ذي ُينيُر ُكلَّ إِ كان 
ْنسان آتِياً إِلى النُّوُر الَحق  الَّ

العالَُم لَم في العالَم وبِه كاَن العالَم وكاَن العالَم 
أَمَّا . ه أَْهُل بَيتِهفما َقبِلَ . إِلى بَيتِهجاَء . يَعِرْفهُ 

َن بِاسِمه فَقد الَّذيَن َقبِلوه وُهُم الَّذيَن ُيؤِمنو
الَّذيَن ال ِمن َدٍم ُم فهُ : َمكََّنهم أَْن يَصيروا أَْبناَء هللا

ل بل وال ِمن َرغبَِة لَْحٍم وال ِمن َرغبَِة َرجُ 
.  هللِا ُولِدواِمَن 



يَننا فرأَينا َمجَدهوالَكلَِمُة صاَر بََشراً فَسَكَن بَ 
ُؤه الن ِعَمُة َمجداً ِمن لَُدِن اآلبِ البٍن َوحيد ِمل

ذا الَّذي ه: )) َشِهَد له يوَحنَّا فَهتف15. والَحق  
َمني ألَنَّ إِنَّ اآلتَي بَْعدي قد تَ : ُقلُت فيه ه َقدَّ

أَجَمِعنا فِمن ِمْلئِه نِْلنا بِ 16((. كاَن ِمن َقْبلي 
ريعَ 17. وَقد نِْلنا نِعَمًة على نِعَمة َة ألَنَّ الشَّ

ا الن ِعمَ  عِطيَت عن يَِد موسى وأَمَّ
ُ
ُة والَحق  أ

إِنَّ هللَا ما18. فَقد أَتَيا عن يَِد يسوَع المسيح
ي ِحْضِن اآلب رآُه أَحٌد قط  االبُن الَوحيُد الَّذي ف
َعنههو الَّذي أَخبََر 





لَينا، َعلَينا أن نَستقبَِل َمن سيأتي إقبَل 
َد ل َر طَريَقه، أن ُنمه ِ ليَلزَم  .ُقدوِمهأن ُنحض ِ

ُر ائِق، ريَثما ُيفك ِ ُكلٌّ ِمن ا الصَّمَت لبِضعِ َدق
فَ  ُه من َقلبِِه بما يَجُب أن ُيزيلَُه وُينظ ِ

َر َمكاناً  ...للر ب  لُيحض ِ

نتأمل



ارَة إشرُسُم نوفيِه ناغمُس يَدنومن الماءِ كوبتي بنأ•
ناأصبَحلَمعموديَِّة باناأنَّ َرمزاً إلى ، ناَجبينِ الصَّليِب على 

:الي ةالت  الِعباَرة ينُمرد ِدليسوَع الَمسيح، إخوة

لُيحيي فيَّ هذا الماء "•

نِعَمَة الَمعموِديّة،•

وفَرَح اإليمانِ •

."وُقوََّة الرَّجاِء وَحرارِة الَمحبَّة•

نقوم بحركة 
رمزية





سبحي الرب يا نفسي  !هللويا1-
أسبح الرب طول حياتي ما دمت حبا أعزف  :2-

 .إللهي
ال تتكلوا على العظماء وال على ابن آدم الذي ال  :3-

خالص عنده 
من تخرج روحه فيعود إلى ترابه يومئذ تتالشى :4-

 .أفكاره
ه طوبى لمن إله يعقوب نصرته في الرب إلهه رجاؤ :5-

نصلّي

146المزمور



صانع السموات واألرض والبحر كل ما فيها  :6-
حافظ الحق لألبد 

. مجري الحكم للمظلومين رازق الجياع خبزا :7-
 .الرب يحل قيود األسرى

 .ينالرب يفتح عيون العميان الرب ينهض الرازح :8-
الرب يحب األبرار 

يضل اليتيم واألرملة ويد ؤويالرب يحفظ النزالء  :9-
 .األشرار في طريقهم

يملك الرب لألبد إلهك يا صهيون إلى جيل :10-
 !هللويا .فجيل


